
BADANIA Z ZAKRESU DZIEJÓW LOKALNYCH

Propozycję Redakcji „Sobótki“ odnośnie do napisania artykułu infor
macyjnego o studium dziejów regionalnych na ziemiach czeskich przy
jąłem z zakłopotaniem. Nawet najnowsze artykuły na ten temat mają 
już 20 lat, a rozwój regionalnej historii w ostatnich czasach wniósł zu
pełnie nowe elementy. Nie ma u nas dotąd jednomyślności co do pojęcia 
historii regionalnej i je j stosunku z jednej strony do naukowej ogólno
narodowej historiografii, z drugiej zaś do tak zwanej wiedzy o ziemi 
rodzinnej. Zdecydowałem się jednak napisać żądany artykuł. Zrobiłem 
to ze świadomością, że i w polskiej historiografii powstają analogiczne 
zjawiska i problemy i że krótka informacja — która z konieczności bę
dzie trochę subiektywna — może przyczynić się do dyskusji w interesie 
wspólnego celu, którym jest wszechstronne naukowe uchwycenie histo
rycznej rzeczywistości i zbliżenie historiografii do aktualnych potrzeb 
socjalistycznego spełeczeństwa.

I

Studium dziejów lokalnych ma na ziemiach czeskich głębokie korze
nie i długą tradycję. Społeczna funkcja lokalnej historii wystąpiła na 
szerszą skalę już w okresie naszego odrodzenia narodowego. Była to 
funkcja budzicielska i uświadamiająca. Poznanie bogatych, zwłaszcza 
starszych, dziejów miejscowości i okręgu pogłębiało dumę i świadomość 
narodową obywateli, budzących się do własnego społecznego i narodo
wego życia. Zdeněk Nejedlý pisał w r. 1949 o tych wysiłkach: „Może 
u żadnego innego narodu nie rozwinął się ruch w celu poznania ojczy
zny i wydobycia z niej wszystkich je j cech szczególnych i przedmiotów 
jej dumy jak u nas. I to jest jedną z cech naszego odrodzenia: kiedy 
nie mieliśmy możliwości rozwinąć się mocarstwowo zewnętrznie, wszy
stko nastawiliśmy na wewnętrzne wzbogacenie się“. Różnorodna treść 
tych dążeń do poznania, rozsławienia i wzmocnienia rodzinnego kraju, 
wśród których elementy historiograficzne były tylko jedną z części skła
dowych, została uwypuklona w określeniu: vlastivěda — wiedza o ziemi



rodzinnej. Pracownicy w tej dziedzinie — nauczyciele, profesorowie, 
księża — opierali się głównie na podstawie lokalnych źródeł, a w miarę 
wzrostu możliwości druku wyszedł od końca XVIII w. cały szereg ich 
prac.

Pod koniec XIX  w. wychodzi kilka monografii miast, które są napi
sane przeważnie przez fachowych historyków, profesorów uniwersytetu, 
jako dług wdzięczności dla kraju rodzinnego; np. znany historyk W. W. 
Tomek napisał monografię o Hradců Králové. Nowe poglądy na zna
czenie i cel takich prac zaczynają się pojawiać na przełomie XIX 
i X X  w., kiedy m. in. w r. 1903 młody Zdeněk Nejedlý w przedmowie 
do swej szeroko pomyślanej historii rodzinnego Litomyśla pisał: „Cho
dziło mi o podanie historii w sposób krytyczny bez względu na to, czy 
to i owo, co dotąd było chlubą miasta, okaże się nieprawdą ... Chwała 
miasta nie może być celem dzieła naukowego“. Z drugiej strony autor 
podkreśla, że to krytyczne, naukowe podejście nie jest oziębłością ani 
obojętnością: „Jako człowiek rodem z miasta Litomyśla dodałem do dzie
ła i to, czego oprócz pracy naukowej do takiego dzieła trzeba: doskonałą 
znajomość miejsc, w których dzieje te się odgrywają, i z tym związane 
zainteresowanie pracy. Tylko ten, kto z taką miejscowością jest zwią
zany nie tylko interesem naukowym, może notatki często bardzo szczupłe 
i suche ożywić“.

Dla podniesienia przeciętnego poziomu historycznego nurtu „wiedzy 
o ziemi“ decydujące znaczenie miał szereg monumentalnych dzieł topo
graficznych, które powstawały już od połowy XIX  w., głównie dla Czech 
(Schaller, Sommer), Moraw (Schwoy, Wolny) i Śląska (np. Prosek). 
W nowszym okresie należy wspomnieć m. in. Sedlačka, Hrady, zámky 
a tvorze Království Českého, czego ostatnia, 15, część wyszła w r. 1927, 
albo Historický místopis země Moravskoslezské napisany przez Ledi- 
slava Hosáka w latach 1932— 1938. Punktem ciężkości zainteresowań 
pracowników krajoznawczych była doba lokowania miast i wsi 
w XIII w. Tego rodzaju prace nie przekraczały zwykle chronologicznie 
XVII w., kiedy to klęską na Białej Górze skończyła się stara sława cze
skich dzięjów.

W ramach ideologii politycznego ruchu agrarnego, który później 
sformował się w reakcyjną partię czeskiej wiejskiej burżuazji, doszło 
do wielkiego zainteresowania dziejami wsi, zwłaszcza ruchów chłop
skich w okresie do r. 1848. Chodziło o wzmocnienie wpływu haseł agrar
nych i apoteozę harmonii na wsi pod hegemonią bogatych chłopów. 
W wielkiej ilości tak pojmowanych studiów i rozpraw tylko wyjątkowo 
znajdą się prace, na których można do dzisiaj dalej budować. Tak np. nie 
dokończony prawnik, a później urzędnik pocztowy, Antoni Tomiček



(t 1935) zwrócił uwagę na socjalny skład wsi wschodnioczeskiej w prze
szłości, a na jego studia mogą się powoływać i najnowsze marksistow
skie prace syntetyczne. Wzorem dla większej części lokalnych badaczy 
stała się Kniha o Kosti Józefa Pekařa z lat 1909 i 1911, roztrząsająca 
sytuację w dobrach kosteckich w północno-wschodnich Czechach w okre
sie 1638— 1850, a będąca przykładem pójścia drogą podziwu dla szlach
ty, z drugiej strony skoncentrowanie się przede wszystkim na najsil
niejszej ekonomicznie warstwie na wsi — „siedlakach“.

Po powstaniu w r. 1918 samodzielnego państwa czechosłowackiego 
zaczęło się pojawiać wiele krajoznawczych czasopism, w których zwykle 
przeważała tematyka historyczna. Ich cele nie były w większości wy
padków badawcze: wydawane przez nauczycieli, ilustrowały jedynie 
poszczególne zagadnienia historii lokalnej, głównie dawniejszej, wy
branymi materiałami z archiwaliów. Oficjalni historycy uważali tę 
działalność za część składową oświaty, a nie uważali je j za poważną 
pomoc dla wiedzy historycznej. Nawet wielkie, wielotomowe, mono
grafie miast nie wyszły poza mechaniczne klasyfikowanie masy ze
branych ze źródeł faktów. Najlepszą z monografii, opartą wprawdzie 
na założeniach faktograficznych, ale zadziwiającą pieczołowitością i sze
rokością heurystyki są dzieje Pielgrzymowa, napisane przez znanego 
specjalistę historii wieków średnich, członka Akademii Nauk, Józefa 
Dobiáša. Doprowadził on w trzech wielkich tomach dzieje rodzinnego 
miasta do r. 1620. W r. 1957 wyszła pierwsza część IV tomu z uzupeł
nieniami.

Wyjątkiem są w tym okresie takie monografie, jak wspomniana syn
teza dziejów Litomyśla, napisana przez Zdeňka Nejedlěgo, stwierdza
jącego w zakończeniu książki: „Jest piękne, co czeskie miasto, nasze 
miasto, zdziałało za 1000 lat. Ale smutne byłoby to wtedy, gdyby to 
było zakończenie. Dlatego przeszłości należy się cześć i sława, ale życie 
jest w przyszłości“.

Tradycyjny, faktograficzny charakter nosiło również 48 tomów Sou
pisu pam átek historických a um ěleckých  wydanych w latach 1897— 1937 
dla wiejskich okręgów Czech podobnie jak 60 tomów Vlastivědy Mo
ravské, ukazujących się od r. 1893, a mających nierówną wartość dla 
pojedynczych okresów.

Metodyczny poziom lokalnej pracy historycznej w ostatnich latach 
przed drugą wojną światową pod wpływem możliwości publikacyjnych 
ciągle wzrastał. Jest jednak charakterystyczne, że nie wytworzyła się 
ogólnokrajowa organizacyjna podstawa czeskiej nauki o ziemi rodzinnej 
z wyjątkiem licznych związków pracowników muzeów, jak Związek 
Przyjaciół Starożytności i jego czasopismo powstałe już na początku lat 
dziewięćdziesiątych X IX  w. Wyrazem sytuacji w zakresie badań lokal



nych są faktograficzne bardzo cenne artykuły Franciszka Roubika 
z r. 1940 i 1941 1, który po raz pierwszy podawał przegląd dorobku 
i program dalszej pracy. Roubík zaliczał studium dziejów lokalnych 
do wiedzy, o ziemi rodzinnej, w której widział umiejętność „stwierdza
jącą historyczny rozwój i dającą dzisiejszy obraz danej miejscowości 
tak w dziedzinie przyrody, jak kultury materialnej i duchowej, o ile 
ta ostatnia jest zależna od fizjograficzno-przyrodniczych warunków 
kraju“.

Tak pojętej wiedzy o ziemi rodzinnej brakowało do charakteru 
nauki własnego określonego przedmiotu i właściwej metody pracy. 
Ale dotąd spotykamy się przez długi czas z pojmowaniem wiedzy o zie
mi rodzinnej jako samodzielnej nauki. Z zacytowanej definicji Roubika 
wypływało, że chodzi o historię tylko o tyle, o ile jest zależna od na
turalnych warunków kraju i z nimi się wiąże. Oznaczało to wielkie 
ograniczenie przedmiotu i celu wiedzy o ziemi rodzinnej, zrzeczenie się 
syntezy rozwoju społeczeństwa na korzyść pozyskiwania rozdrobnionych, 
głównie topograficznych, populacyjnych i prawno-historycznych faktów.

Te założenia stosowano i po r. 1945, kiedy w Ołomuńcu na Uniwer
sytecie im. Palackiego został założony Instytut Nauki o Ziemi Rodzinnej, 
który postawił sobie za cel przede wszystkim badania Moraw w naj
starszym okresie. Równocześnie treść krajoznawczych czasopism, które 
przez okupantów hitlerowskich zostały w 1942 r. masowo zawieszone, 
a po r. 1945 wznowione i rozbudowane, nawiązywała do przedokupacyj- 
nej oświatowo-szkolnej praktyki.

F. Roubík, który był kierownikiem Państwowego Instytutu Histo
rycznego, usiłując dopomóc owym lokalnym drobnym wysiłkom badaw
czym, wysunął hasło, że Instytut ma organizować, kierować, obserwo
wać i ewentualnie według jednolitego programu i wytycznych przepro
wadzać historyczno-krajoznawcze badanie ziem czeskich, syntetycznie 
opracować jego wyniki i uczynić je dostępnymi fachowym kręgom. 
Badania historyczne w obrębie nauki o ziemi rodzinnej podnosiły się 
przez to do rzędu rzeczywistej historii lokalnej, która by po właściwej 
syntezie i przy metodycznym kierowaniu chociaż częściowo mogła być 
pomocna narodowej historiografii.

Lutowe zwycięstwo nad reakcją w r. 1948 otwarło drogę daniu no
wych podstaw z jednej strony wiedzy o ziemi rodzinnej, z drugiej zaś 
dziejom lokalnym. Chodziło o połączenie tego studium z aktualną i żywą

1 E. R o u b í k ,  P řehled  vývoje vlastivědného popisu Čech, Praha 1940; Padesát 
let č eské  vlastivědy  (Časopis Společnosti přátel starožitností — dalej: ČSPS, X L VII, 
1940); K  organisaci vlastivědné práce a  vlastivědných sborn íků  (ČSPS, XLVII, 1940); 
Příručka vlastivědné práce, Praha 1941.



problematyką współczesności. Pierwsze wyniki rozwoju studiów lokal
nych dziejów w ZSRR były znane z artykułu W. Jacunskiego, Izuczenije 
miestnoj istorii w SSSR (Woprosy Istorii, 1949). Podstawy takiego roz
woju u nas trzeba było dopiero budować.

Chodziło częściowo o decentralizację akademickich wykształconych 
fachowców i o udostępnienie wszystkich lokalnych źródeł studium, 
a równocześnie o opracowanie naukowych podstaw pojmowania dzie
jów narodowych, co było głównym zadaniem reorganizowanego Stu
dium Historycznego Instytutu Czechosłowackiej Akademii Nauk. Tra
dycyjnie prowadzone regionalne czasopisma krajoznawcze nie wskazy
wały na to, żeby mogły być wydatniej pomocne w dokonywanych zmia
nach: ich polityczne oddziaływanie było w większości konserwatywne, 
o ile nie wprost reakcyjne, co wszystko razem ze względami gospo- 
darczo-oszczędnościowymi prowadziło do czasowego ich zawieszenia, tak 
że pozostało tylko kilka najwybitniejszych, przede wszystkim na Mora
wach. Jeśli od r. 1956 mógł nastać rzeczywiście prędki rozwój studium 
dziejów lokalnych, był to już wynik nowych założeń.

II

Już Franciszek Palacký przed przeszło 100 laty, oczyszczając czeskie 
dzieje narodowe z legend i niewiarygodnych kronikarskich wiadomości, 
poznał niezmierną wartość licznych wiejskich zbiorów archiwalnych, 
jednak nawet po r. 1945 nie można było osiągnąć jednolitego punktu 
widzenia na organizację archiwów rozbitą ppmiędzy pojedyncze mini
sterstwa; troska o miejskie archiwa pozostawała nadal zadaniem lokal
nych organizacji, a o pozostałości niższych urzędów administracyjnych 
nie troszczono się w ogóle. Zwrot przyniósł znowu dopiero luty 1948 r. 2 
Od r. 1949 organizowano archiwa okręgowe, w których decentralizo
wano archiwalia ziemskich i powiatowych urzędów z dotychczasowego 
Centralnego Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W związku 
z tym w ziemiach powstawały rolniczo-leśnieze archiwa pod zarządem 
Ministerstwa Rolnictwa, gdzie się koncentrowały zbiory wielkich posia
dłości ziemskich, i archiwa dóbr, które po r. 1945 stały się majątkiem 
państwa.

W tych pracach organizacyjnych nie brakło i troski o dotąd bardzo 
zaniedbywane archiwa przedsiębiorstw przemysłowych. Po tych wszyst
kich przygotowaniach w r. 1953 została przeprowadzona jednolita orga

2 Szczegółowy przegląd prac dotyczących archiwistyki podają: Z. S a m b e r g e r ,  
A rchivnictví, jeh o  vývoj, stav a úkoly  (Československý časopis historický — dalej: 
ČsČH, VI, 1958, s. 126—142); G. Č e c h o v á ,  Č eskoslovenské archivn ictví v letech  
1945—1957 (ČSPS, LXVI, 1958, s. 6—15).



nizacja archiwalna w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W koń
cu r. 1959 było na ziemiach czeskich 172 okręgowych, 9 miejskich i 182 
lokalnych archiwów obejmujących ponad 100 000 mb. archiwaliów, przy 
czym ten materiał jest już w 60°/o z grubsza uporządkowany. Za przy
kładem radzieckim przystąpiono do opracowywania przewodników po 
archiwach. Po pierwszym przewodniku z r. 1952 po ówczesnym Cen
tralnym Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Pradze i po 
pierwszym udanym doświadczeniu z przewodnikiem po Miejskim Ar
chiwum w Pilźnie wydała przewodniki już większość państwowych 
archiwów, dalsze archiwa miejskie (Praga, Berno, Pardubice) i szereg 
archiwów okręgowych (Louny, Milevsko, Nymburk, Mladý Boleslav, 
Tábor, Soběslav, Český Krumlov, Jevíčko, Frenštát pod Radhoštěm, 
Český Brod). Posuwają się prace nad udostępnianiem archiwaliów. To 
wszystko, naturalnie, ma wpływ na rozwój badań lokalnych.

Także prace wydawnicze w zakresie materiału archiwalnego, zwła
szcza dotyczące nowszych dziejów, stały się wielką pomocą i podnietą 
dla regionalnych pracowników przy opracowaniu tematów lokalnych 
dotąd nie tkniętych, a przy tym bardzo ważnych i aktualnych. Chodzi 
zwłaszcza o wydania udostępniające materiał centralnych urzędów, któ
ry jest ważny dla dopełnienia i wręcz zrozumienia rozrzuconych lokal
nych źródeł3.

Ważną cechą wszystkich wydań archiwalnego materiału ostatnich 
lat są staranne wstępy i szczegółowe regestry, które stanowią coraz 
bardziej niezbędną pomoc dla lokalnych historyków. Moglibyśmy przy
toczyć szereg inwentarzy i katalogów archiwaliów Państwowego Cen
tralnego Archiwum w Pradze, Państwowego Archiwum w Bemie i in
nych, które odkrywając bogactwa archiwów w bardzo przystępnej, nie
kiedy już na wpół opracowanej formie, a które są steile do dyspozycji 
pracowników na niwie lokalnej historii4. Do nowych archiwów, muze

3 Np. Pram eny k  dějinám  třicetlete války, przynoszące regesty archiwaliów woj
skowych, które zostały w 7 tomach doprowadzone do r. 1645; równocześnie wydano 
16 tomów najstarszego katastru podatkowego Czech, tzw. bern i rula. Z innych wy
dawnictw tego typu por. Soupis pram enů k  dějinám  feu dáln ího útisku, wyd. 
w r. 1954 (t. I objął materiał z lat 1750—1850); Petice v en kovského lidu z Čech k  Ná
rodním u výboru z roku  1848, 1954; Petice m oravského lidu k  sněm u z roku  1848, 
1955); Pram eny k  revolučním u hnutí a ohlasu  první ruské revoluce v českých  ze
m ích  v letech  1905—1907 (tom I wyszedł pod tytułem R ok 1905), 1959; Pram eny  
k  ohlasu  V elké Ř íjnové socia listické revoluce a vzniku ČSR. Souhrnná hlášen í p re
sid ia  pražského m ístodržitelství o protistátní, protirakou ské a protiválečné činnosti 
v Č echách 1915—1918 (1957); Hnutí v en kovského lidu v českých  zem ích v letech  
1918—1922, 1958.

4 Przegląd stanu udostępniania archiwaliów podaje „Sborník archivních prací“, 
IX, 1959, s. 59—107.



ów, nowych szkół wiejskich, wyższych i instytutów badawczych przy
szła niezwykła dawniej ilość profesjonalnych i zawodowo przygotowa
nych pracowników. Pod koniec 1959 r. jest np. w okręgowych i miejskich 
archiwach zatrudnionych 195 pracowników z pełnym wymiarem godzin, 
z tego 72 — tzn. więcej niż trzecia część — ma studia wyższe. Zakłado
we muzea ziemskie, włączone w r. 1959 do ziemskich instytutów krajo
znawczych, posiadają dalszy szereg fachowych historyków. Nowe szkoły 
wyższe, np. Uniwersytet im. Palackiego w Ołomuńcu, wyższe szkoły 
pedagogiczne w Ołomuńcu, Opawie, Pilźnie, Śląski Instytut Naukowy 
CSAN w Opawie i oddział Instytutu Historycznego CSAN w Bemie, 
okręgowe instytuty dla dalszego doszkalania nauczycieli — oto jeszcze 
niepełne wyliczenie instytucji, jakie wprowadziły do okręgów i obwodów 
niezwykłą ilość fachowych historyków, których pierwszym albo przy
najmniej ważnym zadaniem było studiować i popularyzować dzieje re
gionalne. Jest oczywiste, że musiało to wpłynąć na charakter i cechy 
tego studium, tym bardziej że w większej części chodziło o młodych 
pracowników, wychowanych już w duchu marksistowsko-leninowskiego 
zrozumienia historii i współczesności. Przy tym jednak łączność więk
szości tych pracowników z danym okręgiem, miejscowością i miejsco
wym ludem dawała podstawy do tego, żeby dzieje regionalne pisali 
z miłością i uczuciowym zainteresowaniem i żeby wywierali znaczny 
wpływ metodologiczny na prace krajoznawcze i na starszych pracow
ników w tym zakresie, odznaczających się w większości bezinteresowną 
ofiarnością.

Rozwój nauki historycznej u nas sprawił, że zaczęto szukać regional
nych tematów i historycy z centralnych zakładów pracy zaczęli się zwra
cać ku nim więcej niż kiedyś. Prowadził do tego marksistowski pogląd 
na historię jako na dzieje mas ludowych w całej ich konkretności. Rzą
dzące ich losem prawa dziejowe dawały się dostrzec również w dziejach 
poszczególnych miejscowości.

W okresie pracy nad tezami do przeglądu dziejów narodów, których 
centrum był Instytut Historyczny CSAN, pod wpływem ogólnych sto
sunków politycznych wystąpił schematyzm, który degradował historiogra
fię do roli dostawcy ilustracji do działających praw5. W tym okresie 
usiłowano także nawrócić do tradycyjnego ujmowania wiedzy o ziemi 
ojczystej jako samodzielnej nauki. Próbę tę podjęli pracownicy Uni
wersytetu Palackiego w Ołomuńcu w r. 1953 6. Zaproponowali dla nauki 
o ziemi rodzinnej nową definicję. Jest to według nich „nauka, która

5 N ěkolik  poznám ek k  m etodolog ickým  problém ům  v historiografii (Otázky m e
todolog ie v biografiích)  (ČsČH, VI, 1958, s. 508, 512).

6 F. H o s á k ,  D. K r a n d ž a l o v ,  F. K u t n a r, J. P o l i š e n s . k ý ,  O nové 
p o je t í h istorické vlastivědy  (ČSPS, LXI, 1953, s. 65—72).



bada metodami przeważnie historycznymi na podstawie materializmu 
historycznego rozwój rejonu i jego ludności tak w dziedzinie przyrod
niczej, jak w dziedzinie kultury materialnej i duchowej w ścisłej zależ
ności od istniejących warunków naturalnych, rozwoju sił wytwórczych 
i wyniku walk klasowych“. Definicja odnosiła się głównie do historii 
regionalnej, gdy praktyka samodzielnego Instytutu Historyczno-Krajo- 
znawczego w Ołomuńcu sięgała w rzeczywistości dalej, starając się nieść 
pomoc współczesnej gospodarce i innym aktualnym potrzebom. Także 
tendencje Czasopisma Związku Przyjaciół Starożytności, centralnego 
organu czeskiej nauki historycznej o ziemi rodzinnej, szły w kierunku 
utożsamiania nauki o ziemi ojczystej z historią regionalną. Stanowisko 
to spotkało się z ostrą krytyką na łamach Czechosłowackiego Czasopis
ma Historycznego 7.

Dwudziesty Zjazd KPZR otworzył drogę do wyjaśnienia niejednego 
problemu, przed którym stała czeska nauka historyczna. Kierownik In
stytutu Historycznego CSAN, Józef Macek, w sprawozdaniu z działal
ności Instytutu i wykonania jego głównego zadania, przeglądu dziejów 
CSR, w końcu r. 1957 skonstatował: „Na wielu odcinkach przejawił się 
całkowity brak prac monograficznych, które umożliwiłyby podanie syn
tetycznego obrazu rozwoju ... Istnieje pilna potrzeba intensywnej pracy 
analitycznej i monograficznej, która by była z całą świadomością po
dejmowana“ 8. Otworzyło to drogę do badania lokalnych zjawisk histo
rycznych w ramach ogólnonarodowego rozwoju i do wiązania ich z klu
czowymi problemami historii naszych ziem.

Brakło jednak zrazu dostatecznych możliwości publikacyjnych. W r. 
1956 stan był jeszcze bardzo niezadowalający, stopniowo jednak zaczęły 
się pojawiać nowe okręgowe czasopisma krajoznawcze, w których publi
kowano szersze i poważniejsze fachowe artykuły historyczne. Ramy 
czasopism stały się wkrótce dla nich za wąskie. W ostatnich latach 
wyszło więc szereg wydawnictw zbiorowych o wyraźnie regionalnej 
tematyce historycznej. Cechuje je ciepły stosunek do rejonu i uczuciowe 
zainteresowanie jego przeszłością i współczesnością, ale równocześnie au
torzy mają większe ambicje w zakresie rzeczywiście naukowych badań, 
w których chcą czynnie uczestniczyć. Przy swych stosunkowo znacznych 
nakładach (2000 egzemplarzy) lokalne wydawnictwa zbiorowe cieszą się 
dużą poczytnością. Obecnie istnieje już około 30 czasopism i wydawnictw 
zbiorowych, zapełnianych wyłącznie albo w większej części artykułami 
z historii regionalnej. Najwięcej jest ich na ziemi ostrawskiej i praskiej.

7 A. M i k a ,  P. O l i v a ,  Časopis Společnosti přátel starožitností (ČsČH, IV, 
1956, s. 116—120).

8 J . M a c e k ,  Pět let Historického ústavu ČSAV (ČsČH, VI, 1958, s. 604).



Nadto około 10 dalszych czasopism centralnych poświęca wiele artykułów 
historii regionalnej.

Podane niżej informacje o rezultatach i niektórych problemach roz
woju historii regionalnej w ostatnich latach nie mogą być kompletne, 
choćby ze względu na ograniczoną ilość miejsca, a są tylko przeglądem 
przykładów. Dokładniejszą uwagę chcę poświęcić dzisiejszemu stanowi 
historii regionalnej doby najnowszej.

III

Wyniki regionalnej pracy historycznej w latach 1945— 1956, a nawet 
1957, są nam znane z całkiem dobrze opracowanych i więcej czy mniej 
krytycznych przeglądów literatury dotyczącej pojedynczych ziem 9. Prze
glądy opracowane przez czołowych regionalnych pracowników ilustrują 
różnorodność celów: jedne prace są raczej popularne, inne zaś naukowe, 
wszystkie jednak mają ambicję czerpać bezpośrednio ze źródeł. Tematy
ka, naturalnie, różni się w zależności od historycznych tradycji poszcze
gólnych ziem, które budzą zwłaszcza zainteresowanie historyków ama
torów; stale wzrasta jednak zainteresowanie kluczowymi zagadnieniami 
dziejów narodowych. Ostatnie lata coraz wyraźniej pokazują zmianę 
w działalności historyków amatorów. Tematyka ich prac rozszerza się 
na zagadnienia wpierw zaniedbane, gdzie jednak mogą znaleźć szerokie 
pole badawcze. Sięgają do historii ruchu robotniczego i w ogóle historii 
najnowszej, gdy niektóre tradycjonalne tematy, np. opracowania ruchów 
chłopskich, są dla nich obecnie trudne z powodu nowego stawiania za
gadnień i wypływającej z tego metodyki pracy.

Ostatnie lata przyniosły szereg monografii miast czy rejonów, ale nie
jednakowej wartości. Bezsprzecznie najpłodniejszym autorem takich mo
nografii, z których szereg jest dopiero w rękopisie, jest docent Uniwersy
tetu Palackiego, Władysław Hosák 10. Ich podstawową wartością jest sta
ranna faktografia: w ostatnim czasie autor wykazuje dążność do pogłębie
nia problematyki. Większość z tych monografii ogranicza się do okresu 
do r. 1948 (ostatnio np. Svitav albo Prerova) albo nawet obejmuje tylko 
najstarszą dobę przedhusycką (np. Hustopečská, Rýmařovska czy Mi
kulova). Hosák jest specjalistą przede wszystkim w dziedzinie topografii

9 ČSPS, LXV, 1957: Olomouc, s. 55—60; České Budějovice, 119—124; Plzeň, 
165—177; Ostí nad Labem, 177—180; Gottwaldov, 180—186; Liberec, 230—234; Kar
lovy Vary, 234—239; Pardubice, 239—245; Jihlava moravská část, 246—248; ČSPS, 
LXVT, 1958; Brno, 59—63; Ostrava, 113—117; Jihlava česká část, 117—125; Praha, 
168—190; Hradec Králové, 234—247; CSPS, LXV II, 1959: Hradec Králové za rok 
1958, 243—248.

10 J . H o l í n k o v á ,  Soupis prací dr. Ladislava Hosáka (ČSPS, LXV I, 1958, 
s. 104—109).



historycznej. Z monografii miast czeskich, których cały szereg powstał 
przy okazji uroczystości rocznicy ich założenia, trzeba przede wszystkim 
wymienić wspomniane nieprzeciętne dzieło dotyczące dziejów Piel- 
grzymowa. Autor, członek Akademii Nauk, Józef Dobiáš, pracuje nad 
nimi już od 20 lat. Praca Józefa Dobiáša, poświęcona rodzinnemu miastu, 
jest słusznie od strony heurystycznej wszechstronności i obszerności 
podziwiana, ale nie przekracza granic metody pozytywistycznej.

Ostatnie, głównie okolicznościowe, monografie są o wiele zwięźlej -  
sze, ale przez nowe stawianie zagadnień chcą być raczej punktem wyjścia 
do dalszego studium. W r. 1956 wyszła pierwsza część dziejów Zdaru 
nad Sázavou, napisana przez młodszego pracownika Metodego Zemka. 
Autor objął okres do r. 1617. Praca przedstawia typ monografii wycho
dzącej z nowych założeń metodologicznych, ale mimo olbrzymiego „kry
tycznego aparatu“ książka nie spełnia podstawowego postulatu fakto
graficznej pewności. Dała też podnietę recenzentom do wyrażenia żądania, 
żeby prace regionalne bez względu na to, czy biorą sobie za cel zadanie 
naukowe, czy popularyzacyjne, odpowiadały swoim poziomem współ
czesnej czechosłowackiej wiedzy naukowej n . Jako pracę świadomie po
pularyzacyjną, ale naukowo całkowicie wiarygodną, a przy tym twórczą, 
można wymienić Listy a obrazy z minulosti Jihlavy, napisane przez archi
wistę Franciszka Hoffmanna (1958). I ta jednak praca kończy się na 
XVII w. •

Ogólny pogląd na dzieje lokalne i regionalne daje publikacja Pań
stwowego Instytutu Ochrony Zabytków i Przyrody. Jest to zbiorowa 
praca o 108 najznakomitszych grodach i zamkach Republiki z podaniem 
krótkich ich dziejów (Hrady a zámky, red. Hilmera, 1958). Nadto od 
r. 1957 wyszło dotąd 17 publikacji o pojedynczych grodach i zamkach oraz 
(od r. 1954) 9 dosyć obszernych broszur o miejskich rezerwatach zabyt
kowych 11 12. Historycy sztuki łączą się zwykle tutaj z lokalnymi historyka
mi celem dania pełnego obrazu dziejów danej miejscowości i popularyza
cji niekiedy zupełnie nowych odkryć.

Można wymienić także sporadyczne publikacje, które miały za zada
nie omówić w popularny sposób dzieje obszaru stanowiącego aktualną 
jednostkę administracyjną, np. w Ołomuńcu albo w Karlových Varach, 
było to jednak tylko mechaniczne gromadzenie materiału dla danego te
rytorium, sztucznie nieraz wtłoczonego w ramy okręgu administracyj
nego.

Pod względem chronologicznym dzieje lokalne otwiera problematyka

11 J . J a n á č e k  w recenzji wspomnianej książki w ČsČH, 1957, s. 564—566.
12 H. R o k y t a ,  Publikace o kulturních a přírodních památkách (Deset let lite

ratury o státních hradech, zámcích, kulturních a přírodních památkách) (Zprávy 
památkové péče, X IX , 1959, s. 103—104).



archeologii, która stała tradycyjnie na czele zainteresowań i czynnej 
twórczości lokalnych badaczy. Nadzwyczajny rozmach czechosłowackiej 
fachowej archeologii ostatniego dziesięciolecia i poziom je j fachowej 
techniki w praktyce wyłączyły badaczy amatorów z głębszej współpracy. 
Na prowincji tylko fachowi archeologowie z muzeów mogą brać w niej 
udział.

Inaczej ma się ta sprawa, jeśli chodzi o zainteresowania lokalnych 
pracowników dziedziną topografii historycznej. Zakończeniem długolet
niego studium nad nazwami miejscowymi w Czechach jest dzieło Anto
niego Profousa (Místní jm éna v Čechách. Je jich  vznik, původní význam  
a změny, I—IV, 1947— 1957), które przez długi okres czasu będzie punk
tem wyjścia czeskiej topografii i pomocą w badaniu najstarszych dziejów 
poszczególnych miejscowości. Instytut Historyczny CS AN w Pradze 
liczy w swojej pracy nad mapami topograficznymi na pomoc lokalnych 
pracowników, np. w zakresie poszukiwań zaniklých osad. Na Morawach 
Władysław Hosák z kolektywem współpracowników częściowo ochotni
czych rewidują i doprowadzają do najnowszej doby topografię nie
których rejonów Moraw i Śląska, przy czym zwraca się uwagę także 
na późniejszą wewnętrzną kolonizację (XVII, a nawet X IX  stulecia). 
Koordynacja tych prac odbywa się w Instytucie Nauki o Ziemi Rodzin
nej na Uniwersytecie im. Palackiego w Ołomuńcu. Z nowszych artyku
łów poświęconych studium źródeł regionalnych do problematyki koloni
zacji w okresie przedhusyckim można wymienić studium Jarosława No- 
votnego 13.

Przykład metody badania lokalnego materiału dla okresu przedhu- 
syckiego daje analityezno-syntetyczna praca pracownika Instytutu Hi
storycznego CSAN, Franciszka Grausa, o dziejach ludu wiejskiego w Cze
chach od połowy XIII w. do r. 1419 (cz. 1 — 1953, cz. 2 — 1957). W eks- 
kursach i w załącznikach autor gromadzi wielką ilość materiału o cha
rakterze lokalnym, który jest jednak oceniany z punktu widzenia cało
ści i ujmowany po marksistowsku.

Również dramatyczne dzieje husyckich ruchów rewolucyjnych były, 
zwłaszcza w niektórych okręgach, ośrodkiem zainteresowań lokalnych 
pracowników. Tak „Jihočeský sborník historycký“, poświęcony już od 
swego pojawienia się w r. 1928 tematyce husyckiej, zostaje je j wierny 
i dzisiaj, aczkolwiek rozszerza swoją tematykę i na inne pola dziejów, 
głównie nowszych 14. Dla -historii ogólnonarodowej ma znaczenie zbada

13 J . N o v o t n ý ,  Svobodní rychtáři na Moravě, ve Slezsku a v sousedních 
územích německé kolonisace (Historie a musejnictví, III, 1958, s. 39—52, 97—104 
z mapkami).

14 K. P l é t z e r ,  Rejstřík k I.—XXV. ročníku Jihočeského historického sbor
níku, České Budějovice 1957.



nie społecznych procesów tego okresu i w miejscowościach, gdzie nie 
było centrum ruchu rewolucyjnego. Taką tematykę opracował szczegóło
wo Franciszek Hoffmann dla Litomyśla15. Przykład ten wykazał, jak 
wielką wagę trzeba dzisiaj przykładać do prac regionalnych takiego ty
pu, o ile mają być podstawą przyszłej syntezy.

Na całkiem nowe tory w najnowszym okresie weszły dzieje ludu 
wiejskiego i rolnictwa w XVI—X IX  w. Regionalni pracownicy nie wyszli 
z reguły poza źródła narratorskiego charakteru o dramatycznych wypad
kach i poza najbardziej podstawowe źródła statystycznego charakteru. Na 
takim materiale można w wielkiej mierze opierać opisy pojedynczych 
powstań chłopskich, jak to wykazała np. książka Józefa Kočíha Boje ven
kovského Udu v období temna (1953).

Już w r. 1946 myślano o udziale lokalnych historyków amatorów 
w pracach nad dziejami wsi późnego feudalizmu i pojawiła się propozycja 
zaznajamiania ich z kluczową problematyką, żeby nie gubili się w wiel
kiej ilości źródeł16. Udostępnienie archiwów wielkich posiadłości ziem
skich ułatwiło dokładniejsze studium ekonomicznych i socjalnych proble
mów wsi późnego feudalizmu (XVI—XVIII w.) na terenie pojedynczych 
wielkich posiadłości ziemskich 17. Studia te piszą fachowi historycy i ar
chiwiści. Ostatnią z takich prac jest obszerne studium Józefa Křivki 
o dobrach litomyśla na początku XVII w. (1959). Najnowsze studia meto
dyczne poświęcają wielką uwagę problematyce ekonomicznej występują
cej w tych pracach, np. metodom analizy materiału rachunkowego18. 
To podnoszenie wymogów metodycznych wyłącza jednak w znacznej mie
rze ze współpracy miejscowych historyków amatorów.

Inaczej ma się sprawa, jeśli chodzi o dzieje wsi w okresie późnego 
feudalizmu^,Tu redaktor pracy o powstaniu chłopskim w r. 1775 (Acta 
Universitatis Carolinae, VI, Historica, 1955), prof. Wacław Husa, wyraził 
we wstępie pogląd, że przy dzisiejszym stanie wiedzy i prace studentów 
czy regionalnych niefachowych historyków są pożyteczne, o ile są napi
sane z przygotowaniem naukowym i o ile autorzy dostrzegają zagadnie

15 F. H o f f m a n n ,  Litomyšl v husitském revolučním hnutí (Sborník příspěvků 
k dějinám Litomyšle a okolí, Pardubice 1959, s. 33—105).

16 E. J a n o u š e k ,  Hospodářské a sociální proměny české vesnice ve stol. 18. 
a jejich studium metodou vlastivědnou * (ČSPS L I—L il, Praha 1946, s. 161—174).

17 J . S t ř e s k o v á  i inni, Bibliografie československých dějin zemědělství 
a lesnictví z let 1953—1956 (Historie a musejnictví, II, 1957, s. 213—242); J . S t ř e s 
k o v á ,  Bibliografie československých dějin zemědělství a lesnictví za rok 1957 
(Historie a musejnictví, III, 1958, s. 139—160); F. K u t n a r, Přehled příspěvků 
k dějinám českého zemědělství a venkovského lidu za léta 1957 a 1958 (CSPS, 
LX V II, 1959, s. 172—183).

18 Ostatnio E. J a n o u š e k ,  Metody a příští úkoly studia dějin zemědělství 
a lesnictví (llědecké práce ČSAZV z dějin zemědělství a lesnictví 1959, s. 5—21).



nia, do których rozwiązania mają się przyczynić. Potwierdził to cał
kiem i krytyczny przegląd nowszych prac19. Tym silniej bez wątpienia 
uwydatnia się potrzeba pomocy ze strony archiwów i muzeów okręgo
wych dla pracowników amatorów i tym większa jest odpowiedzialność 
redakcji czasopism i wydawnictw.

Fachowo prowadzone studium regionalne wniosło wiele światła do 
zagadnienia dziejów miast czeskich w XVI w. dzięki pracom M. Bělo
hlávka o Pilźnie, Mělniey, Domażlicach, Franciszka Kavki o Czeskich 
Budziejowicach, a głównie Józefa Janáčka o Pradze. Syntetycznego obra
zu socjalnej struktury czeskich miast na przykładzie kilku z nich pod
jął się F. Kavka (Sbornik historicky, 1959). I tak nauka współczesna do
chodzi do problemów, źródeł i wniosków zupełnie nowych w stosunku do 
prac Zygmunta Wintera z okresu sprzed pierwszej wojny światowej, ale 
tą samą, tylko głębszą, metodą regionalnego badania. Przykładem do
brej popularyzacji historii lokalnej jest właśnie książka J. Janáčka Obrá
zek ze života rudolfínské Prahy (1958). Spośród przyczynków do dziejów 
miast w późniejszych wiekach feudalizmu na wzmiankę zasługują prze
de wszystkim książkowe i dziennikarskie prace Adolfa Zemana o Pilźnie 
XVII i XVIII w., które są jednak jak dotąd osamotnione.

Nawiązuje tutaj dalsza wielka grupa lokalnie ograniczonych mono
grafii, naświetlających przenikanie elementów kapitalistycznych do sy
stemu feudalnego. Chodzi znowu o prace fachowych historyków, a głów
nie archiwistów. Już wielka praca Arnošta Klímy, Manufakturní ob
dobí v Čechách (1955), była w większej części właśnie zbiorem mono
grafii o pojedynczych manufakturach. Od tego okresu powstał szereg 
prac, np. o przemyśle tekstylnym XVIII i X IX  w. na Liberecku (w tej 
pracy wzięli liczny udział nauczyciele), Jindřichohradecku, Benešovsku 
itd. albo o przemyśle szklarskim w zachodnich Czechach. Dla Moraw 
opracowuje systematycznie monografie głównie Franciszek Mainuš20. 
Nowy ważny wkład zaznaczył się i w ostatnim roku, kiedy wyszły np. 
studia Milana Myški o pochodzeniu i położeniu klasy robotniczej w wit- 
kowickich hutach przed r. 1848 (Slezský sborník, 1959). W studium 
dziejów przemysłu górniczego postąpiło się w ostatnich latach bardzo 
daleko21, gdy szereg prac o papierniach nie wyszło poza faktografię. Naj
bardziej aktualne dla praktyki dnia dzisiejszego są jednak takie prace,

19 A. P e t r á ň o v á ,  J.  P e t r a  ň, Z nových prací o nevolnickém povstání 
roku 1775. Literatura za léta 1946—1955 (ČsČH, IV, 1956, s. 136—143).

20 M. M y š k a ,  Literatura k dějinám průmyslové výroby a dělnického hnutí 
na Moravě a ve Slezsku v letech 1956—1958 (ČSPS, LXV II, 1959, s. 115 n.); Přehled 
prací o dějinách průmyslu v Čechách za poslední léta pióra Jana Klepla wyjdzie 
w ČSPS, LXV III, 1960.

21 V. L o m i č, Přehled báňsko-historické literatury v ČSR v letech 1956—1957 
(ČSPS, LXVII, 1959, s. 49—53).

S o b ó tk a



które zwracają się z pytaniami do źródeł o genezę stosunków współczes
nych, a które są już dostatecznie przygotowanym studium monogra
ficznym. Do takiego złączenia regionalnie-historycznych celów z trady
cjami w najlepszym znaczeniu krajoznawczymi doszło np. w pracy 
M. Myški Ostravsko na prahu průmyslové revoluce (Ostrava 1959). Pro
blematyka rozwoju przemysłu kapitalistycznego pojawia się w regional
nej literaturze już bardziej sporadycznie. Częściowo łączy się w stu
dium ruchu robotniczego, dla którego dzieje przemysłu są podstawą, 
częściowo — ale to dopiero w ostatnim okresie —=■ z dziejami pojedyn
czych zakładów.

W tematyce kulturalno-politycznej stale odgrywa wielką rolę stu
dium dziejów odrodzenia narodowego i roku rewolucyjnego 1848. Pracom 
o odrodzeniu narodowym w skali regionalnej i na podstawie naukowej 
dał bodziec Zdeněk Nejedlý w latach dwudziestych swą książką o Fry
deryku Smetanie, której poszczególne tomy są właśnie monografiami 
o odrodzeniu narodowym w różnych miastach i zakątkach czeskiej pro
wincji. Jest ciekawe, że i dzisiejsze prace o okresie przed r. 1848 koncen
trują się głównie w miejscach zainteresowań Nejedlego. Chodzi np. 
o prace nauczyciela Jana Muka o Jindřichovým Hradců albo o patriocie
J . V. Sedláčku z Pilzna (Pilzeń 1958). Na temat jednego z szerzycieli idei 
odrodzenia w drugiej połowie X IX  w., nauczyciela Romana Nejedlego, 
przygotowano interesującą monografię w Litomyślu (Pardubice 1959). 
Wiośnie Ludów poświęca się też często prace powstałe z okazji dziesię
cioletnich jubileuszów — prace te jednak z reguły tylko uzupełniają 
syntetyczny obraz wytworzony przez zbiorowe prace ostatnich lat.

Największe możliwości w ostatnich latach miało bezsprzecznie regio
nalne studium dziejów najnowszych, któremu poświęcimy dokładniejszą 
uwagę.

IV

Można powiedzieć, że do objaśnienia okresu feudalnego naszych dzie
jów drobne amatorskie badania mogą już bardzo mało dodać, gdy zu
pełnie inaczej wygląda to w stosunku do późniejszych okresów. Tutaj 
bowiem do niedawna brakowało, a pod niektórymi względami i dotąd 
brakuje, tych najbardziej podstawowych faktograficznych danych.

O ile chodzi o dzieje ruchu robotniczego, sytuacja się radykalnie po
prawiła w ostatnich latach dzięki szerokiemu rozmachowi badań regio
nalnych przy wielkim udziale pracowników amatorów. Po lutym 1948 
chodziło przede wszystkim o prace popularyzacyjne, które pojawiły się 
licznie w czasopismach. Np. w Liberců w ten sposób wyszedł cykl Listů 
z dějin socjalismu v severních Čechách. Do tej formy publikacji ucieka
ły się później i o wiele doskonalsze prace (por. np. 19 artykułów Z děl



nického hnutí na Liberecku  jeszcze w r. 1955). Sporadyczne samodzielne 
prace o strajkach miały wtedy jeszcze charakter pionierski 22.

Do wielkiej kolektywnej pracy nad syntezą rozwoju ruchu robot
niczego na Morawach, a częściowo i na Śląsku, przystąpiono w oddzia
le Instytutu Historycznego CSAN w Bernie, a na stronach „Časopisu 
Matice Moravské“ z lat 1954— 1956 wyszedł cały szereg dyskusyjnych 
artykułów, reagujących przede wszystkim na dotychczasowe pomijanie 
problematyki morawskiej w pracach historyków praskich. Zwrócono jed
nak znowu główną uwagę na Berno i bliską okolicę, tak że w podsumo
waniu dyskusji była m. in. podkreślona konieczność badania poszczegól
nych obszarów Moraw. Już wtenczas jednak wspomniane badania przy
niosły przesunięcie początków ruchu robotniczego przed tradycyjnie do
tąd uznawany rok 1844 23.

Ważne w tych pierwszych krokach studium ruchu robotniczego było 
uznanie znaczenia wspomnień uczestników walk robotniczych i koniecz
ności ich dopełnienia badaniami źródeł archiwalnych. Zgłosiły się bo
wiem także archiwa z udostępnionymi już źródłami do dziejów ruchu 
robotniczego. „Sborník archivních prací“ przyniósł interesujące w tym 
zakresie artykuły. Wszystkie państwowe archiwa na Morawach zwra
cały uwagę na źródła do tego tematu, zamieszczając obszerne artykuły 
w „Časopise Matice Moravské“, głównie w r. 1955.

Rok 1955 przyniósł rzeczywiście próby naświetlenia ruchu robotni
czego na szerokich połaciach kraju, jednak raczej z zamiarem popu
laryzacyjnym 24, przy czym chodziło głównie o badanie początku ruchu 
robotniczego. Ku temu zagadnieniu skierowała się i do dzisiaj najobszer
niejsza książka o ruchu robotniczym w ziemi libereckiej do r. 1874. 
Autor, Jerzy Kořalka, pracownik Instytutu Historycznego CSAN w Pra
dze, daje we wstępie uwagi nad przyszłą metodą podobnego studium 
w okręgach prowincjonalnych i stwierdza, że od popularyzacyjnych prze
glądów trzeba przejść do monograficznych, specjalistycznych studiów, 
przy czym wkładem będą również „częściowe i drobne artykuły, chociaż
by o pojedynczych wypadkach, fabrykach itp., o ile będą wypływały 
ze znajomości konkretnego materiału“. Nadto konstatuje, że „regionalne 
prace historyczne, oparte na szerokiej znajomości konkretnego materiału, 
mogą się stać znakomitą podstawą do zbiorowego opracowania, o ile 
będzie ono cel tezy dalej przepracowywać i poddawać rewizji“ 25.

22 M. T r a p i ,  Práce o dějinách československého dělnického hnutí vydané 
v letech 1945—1953 (Sborník Vysoké školy pedagogické v Olomouci, Historie, I, 
1954, s. 83—99).

23 Por. M. M y š k a, Z nowszych badań nad dziejami ruchu robotniczego w Cze
chosłowacji (Sobótka, X III, 1958, s. 455 n.).

24 A. F a l  ty  s, Z dějin dělnického hnutí na Karlovarsku, Karlovy Vary 1955; 
F. H o f f m a n n ,  Z počátků průmyslu a dělnického hnutí na Jihlavsku, Havlíč
kův Brod 1955.

J . K o ř a l k a ,  Vznik socialistického dělnického hnutí na Liberecku, Liberec 1956.



Z powstaniem szeregu prowincjonalnych czasopism i prac zbioro
wych i wzrastającą od r. 1956 ilością samodzielnych wydawnictw regio
nalnych zaczyna wzrastać ilość przyczynków na temat dziejów ruchu ro
botniczego, przy czym nie zapomniano o jego naturalnej podstawie — 
przemyśle 26. Jest naturalne, że to studium było bardziej niż jakiekolwiek 
z poprzedniej doby złączone z zadaniami politycznymi, zwłaszcza o ile 
chodzi o okres najnowszy. Nie można było zgodzić się na żywiołowość 
regionalnych badań, gdyż zaistniała potrzeba naukowego zorganizowania 
prac regionalnych i stałego podwyższania jego metodycznego poziomu 
i praktycznej użyteczności. Tego zadania podjął się Instytut Dziejów KPC, 
opracowujący dzieje ruchu robotniczego w Czechosłowacji. Od r. 1957 
zaczął on wydawać „Příspěvky k dějinám KSČ“. Do końca rv 1959 wyszło 
9 tomów, gdzie metodyce i recenzjom regionalnych artykułów poświęca
no coraz więcej miejsca 27. W 9 tomie została otwarta specjalna rubryka 
„Z regionálních dějin“ z programowym wstępem28. Podkreśla się tutaj m. 
in., jak bardzo praca nad dziejami regionalnymi pomaga przy wychowaniu 
całego społeczeństwa. Artykuł zwraca uwagę na płodność współpracy 
może niewykształconych, ale zapalonych amatorów prowincjonalnych 
współpracowników Instytutu Dziejów KPC, którzy często pracują według 
długofalowego planu. Ostatnio i przy okręgowych komitetach KPC two
rzono grupy lektorskie z zadaniem systematycznego studium ruchu ro
botniczego i KPC w ramach okręgu. Obok archiwaliów pełne znaczenie 
posiadają wspomnienia pamiętnikarskie.

Zbieranie wspomnień robotniczych z zamiarem naświetlenia techniki 
produkcji rozpoczęło już w r. 1951 „Studijní a dokumentační oddělení 
Národního technického musea v Praze“, potem dołączyły się ze zbioro
wymi wydaniami wspomnień, pamiętników z walk społecznych i poli
tycznych muzea w Ostrawie, Pilźnie i innych miejscowościach. I tu pa
miętano o zagadnieniu należytej metodyki wyzyskiwania tych źródeł29.

Podstawowym punktem wyjścia w ocenianiu lokalnych wydarzeń 
z dziejów ruchu robotniczego są systematycznie wydawane i dopełniane 
tezy, a częściowo także już i przegląd dziejów Komunistycznej Partii 
Czechosłowacji, doprowadzony obecnie w tezach aż do r. 1954.

20 M. M y š k a ,  Literatura k dějinám průmyslové výroby a dělnického hnutí 
na Moravě a ve Slezsku v letech 1956—1958 (ČSPS, LXV II, 1959, s. 115—126);
K. N o v o t n ý ,  Přehled literatury o dějinách dělnické třídy v Čechách za léta 
1956—1958 (CSPS, LXVII, 1959, s. 183—190).

27 Np. Z. S o l l e ,  O významu a metodě studia stávek (Příspěvky, II, 1958, 
s. 39—61); J. K o ř a l k a ,  K nynějšímu stavu a možnostem regionálního zpracování 
dějin dělnického hnutí v českých zemích (Příspěvky, II, 1958, s. 227—246).

28 F. B u r i a n ,  O významu zpracovávání regionálních dějin dělnického hnutí 
a KSČ (Příspěvky k dějinám KSĆ, IX, 1959, s. 159—165).

29 J. S o u k u p ,  J. V a n č u r a ,  Nevyužitý pramen k dějinám dělnického hnutí 
(Nová mysl, 1957, s. 485—490).



Cytowany artykuł F. Buriana z r. 1959 konstatuje na podstawie prze
glądu dotychczasowych prac nierównomierność w opracowaniu poszcze
gólnych okresów dziejów ruchu robotniczego: najmniej jest prac z naj
nowszego okresu.

Zagadnieniem położenia robotników w okresie kapitalizmu zajęto się 
głównie w instytutach naukowych i w wyższych szkołach, a uwagę skon
centrowano głównie na górnikach30. Wybitne miejsca zajmują tutaj ar
tykuły historyka polskiego Józefa Chlebowczyka, o górnikach w Ostraw- 
skiem i Karwińskiem, na pewno dobrze znane czytelnikom „Sobótki“. 
A jednak i drobne faktograficzne albo wspominkowe prace pochodzące 
od niefachowców są cennym wkładem do tego tak mało dotąd zwracają
cego uwagę zagadnienia31. Ostatnie lata przynoszą więcej prac na temat 
metodycznie trudnych i mających skąpe źródła zagadnień robotników 
rolnych; stosunki te są nam np. znane w okręgu pilzneńskim.

Prace dotyczące ruchu robotniczego przeważnie zajmują się okresem 
do r. 1917. Co więcej, zainteresowanie koncentrowało się na początku 
ruchu robotniczego. Autor syntetycznych artykułów o rozwoju ruchu 
robotniczego w Czechach, Zdeněk Solle, zwrócił uwagę na dokładne 
prześledzenie ruchu robotniczego w Pradze 32, przy czym mógł jego dzieje 
porównywać ze stosunkami w Bernie i Liberců, które są znane z daw
niejszych prac. W pewnych wypadkach chodzi głównie o prace facho
wych historyków 33, mniejsze bowiem podejmuje wielu historyków ama
torów na wszystkich obszarach ziem czeskich, a dochodzi i do wydawania 
prac zbiorowych 34.

Wielka ilość regionalnych przyczynków skoncentrowała się na okresie

30 J . S t e i n e r ,  Sociální poměry ostravského dělnictva na počátku první repu
bliky (Slezský sborník, LI V, 1956, s. 451—456); L. V e j n a r ,  Stupeň vykořistování 
horníků v severočeském a ostravském uhelném revíru za předmnichovské repu
bliky (Zápisky katedry dějin KSC univ. Karlovy, Praha 1958, č. 1, s. 63—89); 
O. N e v ř i v a ,  Sociální poměry brněnského dělnictva v letech 1850—1875 (Vlasti
vědný věstník Moravský, X III, 1958, s. 119—122).

31 J . P o l á č e k ,  Nezaměstnanost na Moravském Slováčku a Valašsku v letech 
1933—34 (Zprávy Krajského vlastivědného musea v Gottwaldově 1956/7, č. 7, 
s. 5—9); V. Š a c h ,  Večery se soudruhy, I, Havlíčkův Brod 1958; P. B í l k o v á ,  
Ze vzpomínek starých dělníků, Bílovecko 1958, č. 4, s. 2—3.

32 Z. S o l l e ,  K počátkům dělnického hnutí v Praze (ČsČH, V, 1957, s. 664—687; 
ČsCH, VI, 1958, s. 266—310; CsČH, VII, 1959, s. 49—70).

33 J . M e j z 1 í k, Dělnické hnutí na západní Moravě do založení KSČ, Havlíč
kův Brod 1957.

34 Materiály k dějinám dělnického hnutí na Valašskokloboucku, Val. Klobouky 
1958; A. Z b a v í t e  1, Dělnické hnutí na Frenštátsku do první světové války 
(Slezský sborník, LVI, 1958, s. 314—322); J. Mu k ,  Příspěvky k dějinám dělnického 
hnutí na Jindřichohradecká do roku 1914 (Jihočeský sborník historický, X X V II, 
1958, s. 16—26, 52—63); J . D r a ž n ý, K počátkům dělnického hnutí na Litvínovsku, 
Litvínovsko, I, 1958, s. 9—18.



około 1 maja 1890 — na przebiegu wypadków w poszczególnych miejsco
wościach. Szerszych faktograficznych opracowań jest jednak dotąd mało; 
może się nim wykazać np. Ostrawskie 35. Zainteresowanie odgłosami ro
syjskiej rewolucji 1905 r. przyniosło większą pracę o Třebíčsku 36. W każ
dym wypadku jednak i mniejsze prace lokalnego zasięgu, dotyczące ruchu 
robotniczego do r. 1917, pomogły często odkryć nowe i bogate tradycje 
również tam, gdzie nie było na pewno centrpm ruchu, a gdzie się o nim 
dotąd tylko bardzo mało wiedziało, jak np. w Kojetinsku, Kralupsku lub 
Litomyślu. Są też przykłady, że lokalne studium sięgnęło aż do po
kazania związków z międzynarodowym ruchem robotniczym37.

Całe dziesiątki artykułów i rozpraw oraz szereg samodzielnych publi
kacji powstało w ostatnich latach w związku z problematyką okresu 
1917—1921, tzn. tuż przed powstaniem KPC 38.

Nad dziejami okresu 1921—1939 pracuje się dotąd głównie na pod
stawie prac i wspomnień, mniej zaś materiału archiwalnego. Stosunkowo 
daleko postąpiły prace na Morawach 39, gdzie mają oparcie o autorów — 
pracowników instytutów badawczych albo szkół wyższych. Na terenach 
czeskich, zwłaszcza w Pardubickiem, pojawił się szereg pionierskich prac 
współpracowników amatorów 40. Niektóre z tych prac wydatnie wyzysku

35 A. T u r e k ,  R ok 1890 na Ostravsku. D ělnické hnutí na Ostravsku, Ostrava 
1957, s. 7—77.

36 J. M e j z l í k ,  Ohlas první ru ské revoluce 1905 až 1907 na Třebíčsku, Tře
bíč 1956.

37 J. K o ř a l k a ,  K  m ezinárodním u ohlasu svárovské stávky roku  1870 (Sborník 
severočeského musea, Historia I, Liberec 1958, s. 111—122); M. D o h n a l ,  Stopy 
švýcarské a  pařížské kom unistické organisace na Šum persku v letech  1844—1847 
(Slezský sborník, LVI, 1958, s. 79—83).

38 Np. B oj za vytvoření KSČ v Jihlavskértj, kraji, Jihlava 1956; M. O t á h a l ,  
D ělnické hnutí na O stravsku 1617—1921, Ostrava 1956; L éta  1918—20 na Ostraváku, 
Opava 1957; J. K o l e j k a ,  Revoluční d ěln ické hnutí na M oravě a ve Slezsku  
1917—1921, Praha 1957; V. L a š t o v k a ,  Ohlas V elké říjnové socialistické revoluce  
na Plzeňsku, Plzeň 1957; Pod rudým  praporem  Října. V elká  říjnová socialistická  
revoluce a k laden ští děln íci 1917—1921, Kladno 1957.

39 V. P e s a ,  K  dějinám  děln ického hnutí a  KSČ na M oravě v letech  1921— 
1929 (Časopis Matice Moravské, LXXVII, 1957, s. 189—225); O. K á ň a ,  B oj KSČ  
na O stravsku proti n ebezpečí fašism u a války  ve třicátých letech  (Slezský sborník, 
LV, 1957, s. 161—187); O. K á ň a ,  S távka horníků, kovoděln íků  a  lučebníků na 
O stravsku na ja ře  roku  1925 (Slezský sborník, LVI, 1958, s. 28—50).

40 Szereg broszur wydał J. S l a v í k ,  np. B oj chebských  komunistů v letech  
1935—1938, Cheb 1954. Z nowszych prac np. J. F  r a j d 1, B oj pracujících v našem  
[tj. Pardubickém] kra ji proti zhoršen í sociálního pojištěn í v letech  1927—1929 
(Pardubický kraj, I, Pardubice 1957, s. 59—68, i Pardubický kraj, II, 1958, s. 55—59); 
K. K a p l a n ,  S ku tečská stávka 1932, Pardubice 1958; J. K u b á t ,  J a k  jsm e bo jo
vali, Pardubice 1958; J. F r a j d l ,  O boji proti fašism u a na obranu repu bliky  
v P ardu bickém  kraji, Pardubice 1958; A. J a k s ,  J.  F i a l a ,  J.  K y n č i l ,  Hlad 
a  práce. K apitoly z dějin  strany a pracu jícího lidu na Kadaňsku, Karlovy Vary 1958.



ją  materiał archiwalny. Dla tego okresu naszych dziejów, jak i dla 
późniejszego można oczekiwać w latach najbliższych pojawienia się 
nowych regionalnych opracowań na podstawie intensywnie przebiegają
cych prac grup współpracowników Instytutu Dziejów KPC w pojedyn
czych okręgach. Prawie tak samo pracuje się nad okresem okupacji, gdzie 
można zanotować tymczasem niektóre prace dotyczące okresu walk par
tyzanckich, np. książkę C. Amrota o partyzantach w Podbrdsku w środ
kowych Czechach i kilka innych prac41.

Artykuły dotyczące okresu po r. 1945 są nieliczne, ale niektóre już 
osiągają znaczny stopień udokumentowania i metodycznej wartości dla 
przyszłej syntezy. Koncentrują się znowu głównie w okręgach: Pardu
bice i Ołomuniec. Regionalne przyczynki jednak mają wartościowe pod
stawy i przynoszą szereg dokumentów, np. odnośnie do rozwoju kultu
ralnego w pojedynczych okręgach. Mówiąc o pracach dotyczących naj
nowszych dziejów, należy pamiętać, że chodzi o artykuły rzeczywiście 
pionierskie, w większości powiatów i okręgów w ogóle pierwsze w swoim 
rodzaju w odróżnieniu od tradycyjnie zakorzenionych niektórych wątków 
tematycznych z okresu feudalnego. Oprócz tego chodzi o prace metodycz
nie bardzo złożone, wymagające współpracy szerokiego kolektywu pra
cowników, wyzyskujące różne rodzaje źródeł, zaczynając od wspomnień 
i prasy, a kończąc na dokumentach archiwalnych. Większość prac nie 
umie jeszcze łączyć miejscowych wypadków z ogólnopaństwowym roz
wojem: bądź wychodzi z ogólnopaństwowych zjawisk, a lokalne wypadki 
służą jedynie jako ilustracja, bądź opisuje rozwój miejscowy bez dosta
tecznego względu na szersze związki 42. Chodzi o doprowadzenie dziejów 
poszczególnych rejonów aż do granic współczesności, którą doba histo
ryczna do niedawna uważała za nie do opanowania metodami historio
grafii: w tym leży jedno z najważniejszych zadań regionalnej historii. 
Słusznie J. Kořalka konstatuje, że zwłaszcza dla regionalnego studium 
okres po 1917 r. ma swoją metodyczną specyfikę: im bliżej współczes
ności, tym wyraźniej na miejsce typowych historiograficznych środków

41 §. B a r t o š o v á ,  J. B i e b e r 1 e, Z. F i l i p ,  B oj kom unistů O lom ouckého  
kra je  za obranu S ovětského Svazu v letech  1917—1945, Olomouc 1957. Ostatnio 
J. C i h l á ř ,  Účast studentů v ilegáln ím  bo ji KSC v Chocni a  V ysokém  Mýtě, 
Pardubice 1959.

42 Š. B a r t o š o v á ,  J. B i e b e r l e ,  B oj KSČ v O lom ouckém  k ra ji za upevněn í 
výsledků  národní a d em okra tické  revolu ce v roce 1945 (Sborník Lidovýchovného 
ústavu..., III, Olomouc 1955, s. 31—50); Š. B a r t o š o v á ,  J. B i e b e r l e ,  Z dějin  
KSČ v O lom ounckém  kra ji v letech  1946—1948 (tamże, IV, Olomouc 1956—7); 
J. B i e b e r l e ,  K  10. výročí m oheln ické stávky, Severní Morava 1957, č. 2, 
s. 58—59); V arnsdorská stávka, Liberec 1957; K. K a p l a n ,  B ojov ali proti zná
rodněn í (Pardubický kraj, I, Pardubice 1957, s. 49—58); K. K a p l a n ,  K do byl 
tedy vinen?, Pardubice 1958.



następuje, zwłaszcza w lokalnej skali, praca krajoznawcza. Przez to pod
kreśla się niepodzielność i kompleksowość najnowszej rzeczywistości.

W ostatnich latach rozpoczęto intensywne badania dziejów pojedyn
czych zakładów, dzięki czemu dzieje ruchu robotniczego otrzymają szer
sze podstawy i szerszy punkt wyjścia. Publikacje o zakładach przemysło
wych powstałe przed r. 1945 służyły interesom kapitalistów. Po lutym 
1948 r. powstało na Wydziale Filozoficznym UK wiele prac o dziejach 
zakładów przemysłowych, z których jedna, poszerzona, wyszła później 
jako książka43. Dopiero ostatnie lata dały studium szersze podstawy, 
a pierwsze wydane prace wskazują na metodyczną potrzebę połączenia 
wspomnień ze znajomościami technicznymi i archiwalnymi badaniami 44. 
Tutaj chodzi znowu o tematykę, która umożliwi udział wielkiemu szere
gowi pracowników niehistoryków, a od których można w najbliższych ia- 
tach oczekiwać poważnych wyników, pełnych znaczenia nie tylko dla 
dziejów danej miejscowości, ale również dla dziejów narodowych 
w ogóle 45.

Wskazywano już wyżej, jak w ostatnich latach starano się o biblio
graficzne uchwycenie prac regionalnych. Przy ogromnej ilości stale 
rosnącej produkcji ta potrzeba pojawiła się bardzo żywo i jest zasługą 
Czasopisma Związku Przyjaciół Starożytności, że takie przeglądy dru
kuje. Są one tym potrzebniejsze, ponieważ bibliografia czechosłowackiej 
historii nie była opracowana od r. 1942, a na razie jest dopełniona tylko 
za lata 1955 i 1956. Wykształcił się typ bibliograficznych przeglądów 
w formie zwartych krytycznych artykułów z tematycznie wyodrębnionych 
dziedzin. Ponieważ mnóstwo faktograficznie przyczynkowych artykułów 
jest rozrzuconych po prasie codziennej i żeby nie uszły ewidencji, poja
wiają się szczegółowe bibliograficzne wykazy. Opracowanie takiej ewi
dencji zwykle się odbywa w archiwach i w muzeach. Gdzieniegdzie przy
stąpiono już do pracy nad bibliografią starszej regionalnej literatury 
(przed r. 1945), najpierw samodzielnych publikacji, wyjątkowo również 
i artykułów. Także i ta strona regionalnej pracy historycznej wskazuje 
na rzeczywiście szeroki rozmach, w którym przygotowuje się dalszy po
stęp i organiczne nawiązywanie do pracy już wykonanej.

Nawet z powierzchownego przeglądu rozwoju badań regionalnych 
dziejów jest widoczne, że praca jest w rozpędzie i że najbliższe lata 
przyniosą jeszcze bogatsze wyniki. Już to, co zostało wykonane, za

43 J. V a n č u r a ,  Z dějin  Jan ečko v y  Z brojovky (v Plzni), Praha 1956.
44 J. K 1 e p 1, P řehled  literatury k  dějinám, národu v l. 1956—8 (CŠPS, LXVII, 

1959, s. 239—243); P. H o r s k á - V r b o v á ,  Dějiny prům yslových závodů v naší 
současné h istorické literatuře (ČsČH, VII, 1959, s. 308—314).

45 V. J  i š a, M. N o h e i 1, S toletá cesta (K  100 výročí založení Závodu V. I. L e 
nina v Plzni), Plzeň 1959.



szeregowało regionalną historiografię Czechosłowacji jako część facho
wej historiografii ogólnonarodowej. Wyjaśnił to III Zjazd Czechosło
wackich Historyków we wrześniu 1959, który w 7 punkcie swej rezo
lucji ogłosił, że „regionalne badanie jest pełnym znaczenia składnikiem 
ogólnej pracy historycznej“ 46. Również rezolucja pierwszej sekcji uzna
je ważność badań dziejów regionalnych i żąda, „żeby systematyczną po
mocą udzielaną regionalnym historykom podnieść ich działalność na wyż
szy poziom metodyczny i ideologiczny“.

Nie chodzi jednak tylko o stałe zwiększanie fachowości w studium 
dziejów regionalnych. Rezolucja Plenum Zjazdu Historyków mówi dalej, 
że trzeba „wszechstronnie popierać rozwój regionalnego badania, żeby 
skutecznie pełniło swoje ważne zadania krajoznawcze i oświatowe“, a da
lej pozyskiwać dla pracy historycznej — głównie w skali regionalnej — 
coraz szerszy krąg nowych pracowników. Ta kulturalno-polityczna fun
kcja, bliski kontakt z ludem kraju, uczuciowy stosunek do przedmiotu 
studium, które były zawsze charakterystyczne dla większości regional
nej pracy historycznej, pozostaje i w nowych warunkach je j właści
wością.

W tym zaś winna ją naśladować i historia ogólnonarodowa, ponie
waż — jak mówi rezolucja Zjazdu — „wyniki pracy historycznej są 
przeznaczone przede wszystkim dla najszerszych warstw naszego ludu“. 
Jesteśmy więc świadomi, iż historiografia jest tylko jedna i że ma nie 
tylko jedną metodę, lecz jeden społeczny cel, zgodny z najlepszymi tra
dycjami czeskimi, jak to podkreślił przed 10 laty Zdeněk Nejedlý: 
„Czeska historiografia ... nigdy nie poprzestawała na zadaniach badaw
czych: miała zawsze i drugie zadanie: mówić do narodu, mówić do 
ludu“ 47. Na tej płaszczyźnie spotyka się ogólnonarodowa historiografia 
z badaniami dziejów lokalnych, a ich współpraca będzie w dalszym ciągu 
wzmacniana dla dobra społeczeństwa.

46 Pełny tekst rezolucji zjazdu: ČSPS, LXVII, 1959, s. 193—200.
47 Z. N e j e d l ý ,  D ějiny národa českého , I, Praha 1949, s. 102—103.


